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  São apresentadas neste relatório as respostas ao formulário de diagnóstico das 

condições de trabalho do Programa de Avaliação de Desempenho dos servidores técnico-

administrativos em educação da Universidade Federal do Espírito Santo (PAD/Ufes) no ciclo 

2018, relativas à unidade CCE - CENTRO DE CIÊNCIAS EXATAS. O PAD/Ufes é regido pela 

Resolução nº 30/2010-CUn/Ufes e deve abarcar, de forma integrada, a avaliação das ações da 

instituição, das atividades das equipes de trabalho, das atividades individuais e das condições 

de trabalho e a avaliação realizada pelos usuários. Os dados foram coletados de 2 a 16 de julho 

de 2018, sendo o período avaliado de 01/07/2017 a 30/06/2018. Os servidores realizaram o 

diagnóstico das unidades em que estiveram em exercício por mais tempo durante esse período. 

  A finalidade deste relatório é evidenciar as áreas que precisam de intervenção, 

direcionando assim a tarefa dos gestores de cada unidade em relação à melhoria dos processos 

de trabalho, das condições socioambientais e da qualidade de vida dos servidores técnico-

administrativos, o que também impacta nos demais segmentos da comunidade acadêmica e no 

atendimento aos usuários externos. 

  O formulário eletrônico para o diagnóstico das condições de trabalho, que consta 

do anexo II da resolução supracitada, apresenta sete itens avaliativos: 1) equipamentos e 

recursos necessários para realizar o trabalho; 2) limpeza e conservação do local de trabalho; 3) 

condições de iluminação do local de trabalho; 4) condições de ventilação do local de trabalho; 

5) distribuição dos banheiros; 6) espaço para refeição e descanso no intervalo; e 7) segurança 

no local de trabalho. Para responder aos itens, os servidores deveriam atribuir notas de 1 a 5, 

de acordo com o seu setor de trabalho, sendo cada nota vinculada a um conceito determinado: 
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(1) Inexistente, (2) Inadequado, (3) Pouco adequado, (4) Adequado e (5) Mais que adequado. 

Também havia a possibilidade de o servidor incluir comentários e sugestões de melhorias para 

cada item.  

  Abaixo, seguem duas tabelas: 1) quantidade e porcentagem de servidores 

técnico-administrativos por conceito em cada item avaliado; e 2) comentários e sugestões dos 

servidores (transcritos exatamente como o servidor os escreveu). 

  Total de servidores da unidade aptos a participar da avaliação: 50 

  Quantidade de servidores da unidade que responderam ao questionário de 

diagnóstico das condições de trabalho: 45 

 

Tabela 1 - Diagnóstico das Condições de Trabalho 2018 - CCE 

  Inexistente Inadequado 
Pouco 

adequado Adequado 
Mais que 
adequado 

Equipamentos e recursos 1 1 4 35 4 

% 2,2% 2,2% 8,9% 77,8% 8,9% 

Limpeza e conservação 1 0 15 24 5 

% 2,2% 0,0% 33,3% 53,3% 11,1% 

Iluminação 0 2 4 31 8 

% 0,0% 4,4% 8,9% 68,9% 17,8% 

Ventilação 1 7 3 27 7 

% 2,2% 15,6% 6,7% 60,0% 15,6% 

Distribuição de banheiro 0 1 8 28 8 

% 0,0% 2,2% 17,8% 62,2% 17,8% 

Espaço para refeição e 
descanso 10 4 13 12 6 

% 22,2% 8,9% 28,9% 26,7% 13,3% 

Segurança 9 14 15 4 3 

% 20,0% 31,1% 33,3% 8,9% 6,7% 

  
Tabela 2 - Comentários e Sugestões - CCE  

EQUIPAMENTOS E RECURSOS 

Unidade Conceito Comentário ou sugestão de melhoria 

Assessoria de Gestão - CCE Adequado 
Desenvolvo minhas atividades dentro do horário de 
trabalho regular. 

Centro de Ciências Exatas - CCE Pouco adequado 
Preciso de uma série de equipamentos de trabalho dos 
quais que não possuo, para desempenhar algumas de 
minhas atribuições 

Centro de Ciências Exatas - CCE Pouco adequado 

Uma das condições para meu trabalho é que haja um local 
apropriado p/ armazenamento seguro dos produtos 
químicos, no departamento de Química, conforme exigido 
pelo Exército. Atualmente esse espaço não existe, apesar 
de já ter sido sinalizado para a chefia 
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Departamento de Química - CCE Adequado 
No entanto, os laboratórios de ensino de química 
necessitam de reformulação de estrutura e adequação as 
normas de segurança no trabalho urgente. 

Departamento de Química - CCE Adequado 
No entanto, os laboratórios de ensino de química 
necessitam de reformulação de estrutura e adequação as 
normas de segurança no trabalho urgente. 

Departamento de Química - CCE Adequado 
No entanto, os laboratórios de ensino de química 
necessitam de reformulação de estrutura e adequação as 
normas de segurança no trabalho urgente. 

Departamento de Química - CCE Adequado 
No entanto, os laboratórios de ensino de química 
necessitam de reformulação de estrutura e adequação as 
normas de segurança no trabalho urgente. 

LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 

Unidade Conceito Comentário ou sugestão de melhoria 

Centro de Ciências Exatas - CCE Adequado 
A limpeza é perfeita, porém às geralmente falta sabonete e 
papel higiênico no banheiro, além de faltar detergente na 
cozinha. 

Centro de Ciências Exatas - CCE Adequado Nada a reclamar. 

Departamento de Química - CCE Pouco adequado Falta de horários vagos nos laboratórios para limpeza. 

Departamento de Química - CCE Pouco adequado Falta de horários vagos nos laboratórios para limpeza. 

Departamento de Química - CCE Pouco adequado Falta de horários vagos nos laboratórios para limpeza. 

Departamento de Química - CCE Pouco adequado Falta de horários vagos nos laboratórios para limpeza. 

Departamento de Química - CCE Pouco adequado Falta de horários vagos nos laboratórios para limpeza. 

ILUMINAÇÃO 

Unidade Conceito Comentário ou sugestão de melhoria 

Centro de Ciências Exatas - CCE 
Mais que 
adequado 

Iluminação adequada 

Departamento de Matemática - 
CCE 

Pouco adequado Pouca luz natural 

VENTILAÇÃO 

Unidade Conceito Comentário ou sugestão de melhoria 

Centro de Ciências Exatas - CCE Adequado 
O único problema é a falta de manutenção do ar 
condicionado. O mesmo acaba expelindo mau cheiro 
quando ligado. 

Centro de Ciências Exatas - CCE 
Mais que 
adequado 

Tudo funciona perfeitamente 

Departamento de Física - CCE Pouco adequado 

O laboratório possui aparelhos de ar condicionado 
funcionando, mas os mesmos não fazem a reciclagem do 
ar. É necessário todas as manhãs abrir as janelas para 
minimizar este problema.   

Departamento de Química - CCE Inadequado 
Sistemas de exaustão ineficientes nos laboratório. Sendo 
que os mesmos são muito antigos e mal dimensionados. 

Departamento de Química - CCE Inadequado 

Sistemas de exaustão ineficientes nos laboratório. Sendo 
que os mesmos são muito antigos e mal dimensionados. As 
janelas com o tipo de abertura existente não permitem 
uma renovação do ar, na presença de vapor/gás de agentes 
químicos. 

Departamento de Química - CCE Inadequado 

Sistemas de exaustão ineficientes nos laboratório. Sendo 
que os mesmos são muito antigos e mal dimensionados. As 
janelas com o tipo de abertura existente não permitem 
uma renovação do ar, na presença de vapor/gás de agentes 
químicos. 
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Departamento de Química - CCE Inadequado 

Sistemas de exaustão ineficientes nos laboratório. Sendo 
que os mesmos são muito antigos e mal dimensionados. As 
janelas com tipo de abertura maxim-ar não permitem uma 
renovação emergencial do ar, se tiver presença de 
vapor/gás de agentes químicos. 

Departamento de Química - CCE Inadequado 

Sistemas de exaustão ineficientes nos laboratório. Sendo 
que os mesmos são muito antigos e mal dimensionados. As 
janelas com tipo de abertura maxim-ar não permitem uma 
renovação emergencial do ar, se tiver presença de 
vapor/gas de agentes químicos. 

DISTRIBUIÇÃO DOS BANHEIROS 

Unidade Conceito Comentário ou sugestão de melhoria 

Centro de Ciências Exatas - CCE Adequado Nada a reclamar 

Departamento de Matemática - 
CCE 

Pouco adequado Poucos banheiros e não muito limpos 

ESPAÇO PARA REFEIÇÃO E DESCANSO 

Unidade Conceito Comentário ou sugestão de melhoria 

Assessoria de Gestão - CCE Pouco adequado 
O espaço atualmente existe, porém não há mobília 
adequada. 

Centro de Ciências Exatas - CCE Adequado Nada a reclamar 

Centro de Ciências Exatas - CCE Pouco adequado 
O espaço também é usado por estudantes, então poderia 
ser maior. Não há detergente na cozinha, cada um precisa 
levar o seu. 

Departamento de Física - CCE Inadequado 
Não existe no CCE. E uma Falta de respeito com o servidor 
que tem que ficar o mínimo uma hora pelos cantos do 
setor. 

Departamento de Física - CCE Pouco adequado 
Há uma pequena copa onde faço minhas refeições, mas 
este local nem sempre consegue conter todos os usuários 
ao mesmo tempo. Não há local para descanso. 

Departamento de Química - CCE Inexistente 
Não existe espaço reservado para fazer as refeições ou 
descanso após as refeições. 

Departamento de Química - CCE Inexistente 
Não existe espaço reservado para fazer as refeições ou 
descanso após as refeições. 

Departamento de Química - CCE Inexistente 
Não existe espaço reservado para fazer as refeições ou 
descanso após as refeições. 

SEGURANÇA 

Unidade Conceito Comentário ou sugestão de melhoria 

Assessoria de Gestão - CCE Pouco adequado 
Há um clima de insegurança no entorno do local de 
trabalho. 

Centro de Ciências Exatas - CCE Inadequado 
A UFES está com muitos casos de violência no Campus, o 
que preocupa toda a comunidade universitária. 

Centro de Ciências Exatas - CCE Inadequado 
Principalmente à noite nos estacionamentos próximos ao 
local em que trabalho 

Centro de Ciências Exatas - CCE Pouco adequado 
Já aconteceu assalto aqui no prédio (LabPetro). Os 
assaltantes vieram pelo mangue. Não há segurança no 
local, aqui é ermo. 

Centro de Ciências Exatas - CCE Pouco adequado 
Nunca ocorreu comigo nenhum tipo de problema quanto a 
esse quesito, porém não me sinto seguro no horário 
noturno. 

Departamento de Física - CCE Inadequado 
Nada a declara. Basta ver o noticiário. assalto, estupro, 
trafico de drogas. e não se faz nada. 
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Departamento de Física - CCE Pouco adequado 

O laboratório em que trabalho ainda precisa de mudanças 
para melhorar as condições de segurança do ambiente. 
Fora do laboratório há também insegurança. Na semana 
passada eu presenciei um homem tentando roubar uma 
bicicleta em frente a saída do prédio. 

Departamento de Química - CCE Inadequado 
Falta de EPIs e EPCs e mapa de risco. Laboratórios não 
possuem saídas de emergências. 

Departamento de Química - CCE Inadequado 
Nos laboratórios de ensino de química temos a falta de EPIs 
e EPCs em quantidade e de mapa de risco. Laboratórios não 
possuem saídas de emergências. Ventilação inadequada. 

Departamento de Química - CCE Inadequado 
Nos laboratórios de ensino de química temos a falta de EPIs 
e EPCs em quantidade e de mapa de risco. Laboratórios não 
possuem saídas de emergências. Ventilação inadequada. 

Departamento de Química - CCE Inadequado 
Nos laboratórios de ensino de química temos a falta de EPIs 
e EPCs em quantidade e de mapa de risco. Laboratórios não 
possuem saídas de emergências. Ventilação inadequada. 

Departamento de Química - CCE Inadequado 
Nos laboratórios de ensino de química temos a falta de EPIs 
e EPCs em quantidade e de mapa de risco. Laboratórios não 
possuem saídas de emergências. Ventilação inadequada. 

Departamento de Química - CCE Pouco adequado 
Já houveram assaltos que decorreram nos fundos do local 
de trabalho, advindos do mangue. 

 

 

 


